
Systemy rur preizolowanych

Rozwiązania dla przemysłu



Oferujemy
 wykonanie projektów technicznych sieci

cieplnych w oferowanej przez nas technologii,

 obliczenia statyczne sieci preizolowanych,

 adaptacje projektów wykonanych
w innych technologiach,

 optymalizacje kosztów wykonania
(trasa, średnice, izolacja),

 dostawę systemu wyrobów preizolowanych
dla ciepłownictwa, chłodnictwa i przemysłu,

 kompleksowa realizacje pod klucz sieci
preizolowanych,

 prowadzimy nadzór nad realizacją inwestycji,

 prowadzimy szkolenia i doradztwo
dla projektantów oraz wykonawców
i pracowników nadzoru,

 świadczymy usługi serwisowe obejmujące
łączenie systemu alarmowego oraz izolowanie
połączeń na budowie.

Ofertę produkcyjną uzupełnia oferta usługowa

Grupy Serwisowej:

 uszczelnianie i izolowanie połączeń
elementów preizolowanych na budowie,

 diagnostyka, naprawy i wystawianie
Protokołów pomiarowych systemów
alarmowych, wszystkich stosowanych
rodzajów (oporowe, impulsowe),

 diagnostyka sieci preizolowanych i naprawy
wykrytych uszkodzeń elementów sieci,

 wykonywanie obsługi gwarancyjnej elementów 
sieci wyprodukowanych w RADPOL,

 izolowanie „wcinek na gorąco” odgałęzień
sieci wykonanych na budowie.

Grupa Serwisowa posiada certyfikaty dostawców

systemów alarmowych:

 BRANDES oporowy system wykrywania uszkodzeń,

 CWA nordycki system impulsowy.

RADPOL produkuje kompletne systemy preizolowane dla podziemnych (w rurze osłonowej z HDPE)
i napowietrznych sieci ciepłowniczych (w rurze osłonowej z blachy ocynkowanej, aluminiowej typu „SPIRO”
lub płaszczu z HDPE odpornym na UV).

Jako rury przewodowe stosowane są: rury stalowe ze szwem i bez szwu, rury ze stali specjalnych,
z miedzi lub z odpowiednich tworzyw sztucznych.

Produkujemy również rury preizolowane dla przesyłu pary technologicznej o temperaturze do 300°C,
z dwuwarstwową izolacją (z wełny mineralnej, perlitu i pianki poliuretanowej), o odpowiednio dobranych
grubościach warstw.

Oferowane systemy alarmowe typu rezystancyjnego firmy BRANDES lub typu impulsowego (skandynawski),
umożliwiają lokalizacje uszkodzeń z dokładnością do 1m na odcinku sieci 1 km.



Jesteśmy producentem i dostawcą

rur preizolowanych wraz z kompletnymi

systemami kabli grzejnych do przesyłu
mediów technologicznych w tym
surowców ropopochodnych,
jak też siarki i innych, gdzie wymagane są
przesyły o stałych parametrach,
nawet na wielokilometrowe odległości.

 Rury przewodowe do wszystkich mediów
 stal czarna P235GH (śrutowana)

bezszwowa lub ze szwem,
 stale specjalne,
 tworzywa.

 Izolacja z pianki poliuretanowej (PUR)
 niski współczynnik przewodzenia ciepła 

λ = 0,0261 W/mK,
 trwała w temperaturze do 140°C (161°C),
 mała nasiąkliwość.

 Izolacja z pianki PIR
 trwała w temperaturze do 200°C.

 Izolacja podwójna (wełna mineralna, perlit,
spienione szkło) + PUR
 trwała w temperaturze do 300°C.

 Rury osłonowe do różnych środowisk
 koronowane i odprężone HDPE, 

teraz także z barierą dyfuzyjną oraz
barierą UV,

 SPIRO z blachy ocynkowanej,
aluminiowej, nierdzewnej.

 Wymiary rur preizolowanych
 dostępne średnice:

DN20/90 - DN1000/1300,
 dostępne odcinki: 6 m, 12 m oraz 16 m.

 Oferowane systemy alarmowe
 typu rezystancyjnego firmy BRANDES,
 typu impulsowego CWA (skandynawski),
 umożliwiają lokalizację uszkodzeń

z dokładnością do 1 m
na odcinku sieci 1 km.



Lista referencyjna inwestycji przemysłowych Finpol Radpol

DIN EN ISO 9001:2000

Lokalizacja Inwestor Średnice L sieci Uwagi

Żyrardów ENERGIA DN 250-100 3 x 1750 m sieć parowa 230°C napowietrzna dostawy + projekt

Starogard Gdański Polpharma DN 200 4 x 320 m sieć parowa podziemna + kondensat + c.o. dostawy i projekt

Gdynia
Energomontaż Północ,
Zakłady rybne WILBO

DN 200 - 125 1700 m sieć parowa 190°C podziemna i napowietrzna dostawy + projekt

Warka Zakłady Browarnicze "Warka” DN 300 120 m sieć parowa 175°C podziemna i kondensat dostawy + projekt

Ostrołęka Szpital Specjalistyczny DN 125/400 160 m sieć parowa 230°C podziemna i kondensat dostawy + projekt

Żyrardów Zakłady Włókiennicze DN 250-150 460 m sieć parowa 230°C dostawy + projekt

Starogard Gdański Z.F. "Polpharma" DN 250 3720 m
sieć parowa napowietrzna 25 bar 250°C oraz 4 bar 180°C
+ kondensat dostawy + konsultacje projektowe

Warka Zakłady Browarnicze "Warka” DN 350-125 195 m sieć parowa 175°C podziemna i kondensat dostawy + projekt

Białystok MPEC DN 100 sieć parowa 220°C podziemna i kondensat dostawy

Kutno Polfarmex DN 125 200 m sieć parowa 180°C podziemna i kondensat dostawy

Grudziądz POLPAK DN 300 1900 m sieć parowa 220°C podziemna i napowietrzna + kondensat

Warszawa Oczyszczalnia Ścieków "Czajka" DN 150 260 m sieć parowa 230°C podziemna

Mława
Spalarnia Odpadów
Komunalnych

DN 80 550 m sieć parowa 185°C podziemna i napowietrzna + kondensat

Bogatynia EGBUD 260 m sieć parowa 200°C podziemna i napowietrzna

LMG Grotów PGNiG DN 150/315 16000 m
przesył "wody złożowej" z odwiertu Grotów do Ośrodka Centralnego w Sowiej Górze
- rurociągi grzane elektrycznie systemem prądów naskórkowych

ORLEN Włocławek ORLEN system slopów na instalacji - rurociągi grzane elektrycznie

Wałbrzych Koksownia para technologiczna oraz woda technologiczna dogrzewana elektrycznie

Kraków Pentair DN 80/250
rurociąg technologiczny do przesyłu płynnej siarki z utrzymaniem
temperatury +140°C - dogrzewany elektrycznie

Starogard Gdański Polpharma rurociągi technologiczne: solanka -23°C, amoniak

Rumunia Pentair rurociąg "wody złożowej" dla przemysłu naftowego ogrzewany elektrycznie

Białystok GDDKiA (DN 500?) rury preizolowane kompozytowe kielichowe

Barnówko PGNiG DN 100-80 8000 m przesył "wody złożowej" z odwiertów do Ośrodka Centralnego

Wrocław 3M Pentair DN 40 rurociąg preizolowany napowietrzny dogrzewany elektrycznie - przesył kwasu akrylowego

Głogów Huta Miedzi KGHM DN 100 1000 m przesył mazutu rurociągiem preizolowanym napowietrznym ogrzewanym elektrycznie

Tłocznia Gazu Jeleniów
Gaz System (Pentair, 
DPM Industry)

DN 500-80 rurociągi technologiczne preizolowane ogrzewane elektrycznie podziemne i napowietrzne

Elementy preizolowane produkowane
są zgodnie z normami PN-EN 253,  448, 488, 489.

Na wszystkie swoje wyroby udzielamy
standardowo pięcioletniej gwarancji
przy 30-letniej prognozie bezawaryjnej pracy.

RADPOL S.A.

Zakład Produkcyjny FINPOL
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